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Parti Örgütlerine Genelge

İl ve İlçe Yönetim Kurulu Başkanlıklarına, 12 Ocak 1970.

I- Genel Başkanımız Şaban Yıldız’ın Merkez Yürütme Kurulu bildirisi ve Par-
ti üyelerine yayınlanan mesaj eklidir. Bu metinlerin yönetim kurulu toplantısın-
da okunmasını ve bütün fırsatlardan yararlanarak üye arkadaşlara duyurulmasını 
önemle rica ederim.

II- Merkez Yürütme Kurulu 11.1.1970 günlü toplantısında aldığı kararla; çeşit-
li nedenler yüzünden kısmen zaafa düşmüş olduğu yerlerde mahalli teşkilatımızın 
yeniden derlenip toparlanmasını ve tüzük çerçevesi içinde kongrelerini yapıp de-
lege seçmek suretiyle, mahalli kongrelerden sonra toplanacak Büyük Kongremizin 
bütün teşkilatımızı tam olarak temsil etmesini sağlamak amacıyla, Genel Merkez 
olarak elden gelenin yapılmasını öngörmüştür. Bunun için, Genel Merkezce teşkil 
edilecek ekipler veya yetkili arkadaşlarımız vasıtasıyla teşkilat gezileri tertip edile-
cek, böylece hem mahalli teşkilatta görev ve sorumluluk yüklenmiş arkadaşlara Par-
ti meselelerini görüşüp değerlendirmek, Genel Merkez ve mahalli teşkilât çalışma-
larını ahenkleştirmek mümkün olacak; hem de kongrelerin yapılmasında yardımcı 
olunabilecektir.

Bu geziler sırasında ayrıca, mahalli teşkilatımızın lüzum ve imkân gördüğü ve 
bir toplantı tertip edebildiği hallerde halkla temas edilip konuşmalar yapılarak, o 
bölgede parti lehine bir hareket sağlanmasına çalışılacaktır.

Genel Merkezde gezi programları ve ekiplerin teşkili hazırlıkları yapılmaktadır. 
İlk olarak Merkez Yürütme Kurulu üyesi Sadun Aren ve Senatör F. Hikmet İşmen 
arkadaşlarımız, bu nedenle İzmir’e gitmişlerdir. Önümüzdeki hafta Genel Sekreter 
Behice Boran ve arkadaşları Karadeniz illerinde bir geziye çıkacaklardır.

Genel Merkezde bu konudaki çalışmalara yardımcı olmak, diğer yandan söy-
lentilere rağmen henüz erteleme kanunu çıkmamış ve yürürlükteki kanunlara göre 
Haziran’da yapılması gereken kısmi Senato seçimleri dolayısıyla gerçek durumu 
bilmek bakımından ilişik anket sorularını bu genelge alınır alınmaz derhal cevap-
landırıp Genel Başkanlığa iletmeniz gerekmektedir.

(Ekli soruların ilçelere ait olanı, hem bağlı olduğu il, hem de ilçe tarafından ça-
bukluğu sağlamak üzere ayrı ayrı doldurulup, derhal doğrudan Genel Merkeze ile-
tilecektir.)

III- İlişik anket sorularında belirtilen muhtemel kongre tarihinden ayrı olarak il 
yönetim kurulu başkanlıklarının, gerekirse Genel Merkez müşahidinin bulunma-
sını sağlamak üzere, kesin il kongresi tarihini en az 15 gün önce mutlaka Genel 
Başkanlığa bildirmesi gerekmektedir. Kesin tarih konusunda telefon, telgraf veya 
yazışma yoluyla Genel Merkezle mutabakata varılması en uygun yoldur.

Genelge gereklerinin en kısa zamanda yerine getirileceği inancı içinde yeni yılı-
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nızı tebrik eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 Saygılarımla

EKLER: Genel Başkanın mesajı ile Merkez Yürütme Kurulu bildirisi ile, il ve 
ilçelere ait anket soruları
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